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PARECER N.º  982/2007 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 410/04. 
Visa o Projeto de Lei nº 410/04, de autoria da Vereador Nabil Bonduki dispor sobre a 
regulamentação das calçadas no Município de São Paulo. Segundo o autor da 
propositura a legislação existente trata da questão das calçadas como um capítulo de 
outras leis, a exemplo do Código de Obras ou da lei que disciplina a concessão de 
alguns serviços públicos. Com o presente projeto de lei o autor pretende resgatar o 
espaço das calçadas dando prioridade ao pedestre, mas reconhecendo também a 
enorme diversidade de usos nela localizados, prevendo-se em resposta, faixas de 
serviços, faixa livre destinada à circulação e faixa de acesso ao lote. 
        
Em síntese, o projeto de lei estabelece um padrão para a construção e para os pisos de 
passeios públicos para todo o Município. 
A Comissão de Constituição e Justiça posicionou-se pela legalidade apresentando 
substitutivo para adequar a propositura à melhor técnica de elaboração legislativa.  
Durante a tramitação do projeto de lei o Executivo promulgou o Decreto 45.904/05 
que regulamentou o artigo 6° da Lei 13.885/04 - Lei dos Planos Regionais e de Uso e 
Ocupação do Solo - que se refere à padronização dos passeios públicos do Município de 
São Paulo.  
É importante ressaltar que o presente projeto de lei e o citado Decreto guardam 
relações estreitas. As definições, os princípios, a divisão do passeio em faixas, os 
critérios de instalação, entre outros aspectos, são os mesmos presentes na propositura 
e no Decreto. Em outras questões a ênfase é diferente, mas de forma alguma, 
constituem-se matérias incompatíveis. 
Esta Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favorável à propositura por entender que sua aprovação aprimora o disposto na 
legislação em vigor, além de agregar em uma única lei as principais regras a respeito 
do assunto, atualmente dispersas na forma de capítulos de outras leis. Por fim, 
entende que a matéria tratada no citado Decreto é composta, em sua quase 
totalidade, por diretrizes e, neste sentido, a lei é o instrumento mais adequado e  com 
ação mais duradoura. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 27/06/2007. 
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